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Drain 
 

Na uw operatie heeft u één of meerdere drains gekregen om wondvocht 

op te vangen. Dat gebeurt via een dun slangetje van het wondgebied 

naar een drainpot. Een hechting of pleister houdt het slangetje op zijn 

plaats. Een drain wordt ingebracht om het wondvocht uit de wond af te 

voeren, hetgeen helpt met de wondgenezing. Houd u er rekening mee dat 

u de drain gedurende een aantal dagen zal houden, dit wordt door uw 

operateur met u besproken. 

 

Het eerste consult 

Tijdens het eerste consult bespreekt de plastisch chirurg met u uw operatie. Indien u ook een 

drain zal krijgen zal dit in de meeste gevallen tijdens dit consult met u besproken worden. 

Ook worden eventuele allergieën en uw medicatie gebruik besproken, neemt u dus een 

actuele medicatielijst mee.  

 

Voorbereiding 

Voor de operatie dient u een aantal voorbereidingen te treffen. Denkt u bijvoorbeeld aan het 

tijdig stoppen van bepaalde medicatie (bijvoorbeeld bloedverdunners) zoals met uw 

behandelend arts besproken is.  Indien u voor de operatie nuchter moet zijn hoort u dit via 

uw arts en anesthesist. Dat betekent dat u tot enkele uren voor de operatie niet mag eten en 

drinken, hierover zal de anesthesist u informeren. Als u zich niet aan deze afspraken houdt, 

kan uw operatie niet op de afgesproken tijd doorgaan. 

 

Indien u rookt wordt u gevraagd hiermee te stoppen voor de operatie,  dit daar roken een 

hogere kans op complicaties geeft.   

 

Indien u een nacht blijft slapen, neemt u dan uw spullen hiervoor mee.                                                         

Verder wordt u verzocht voorafgaand aan de operatie geen bodylotion/crèmes te gebruiken 

en uw te ontdoen van sieraden zoals ringen/horloges. 

Na de operatie kunt u vaak niet autorijden of fietsen, zorg daarom voor gepast vervoer naar 

huis.  

 

De operatie 

Tijdens de operatie zal de operateur een drain achterlaten ter plaatse van de wond. Deze 

loopt via een slangetje onder de huid door en komt in de buurt van de wond door de huid 

naar buiten. Hier wordt de drain vastgehecht aan de huid middels hechtingen of pleisters 
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zodat deze niet kan verschuiven. Aan het slangetje wordt een drainpot bevestigd waarin het 

wondvocht wordt opgevangen en gemonitord. 

 

Na de operatie  

Op de afdeling wordt u wakker met een of meerdere drains waaraan een drainpot bevestigd 

is. U krijgt via de verpleegkundige leefregels uitgelegd. Zo moet u er zich van bewust zijn dat 

u een of meerdere drains bij zich draagt en bij het mobiliseren deze mee moet nemen in 

bijvoorbeeld een tasje.  Afhankelijk van de operatie en de hoeveelheid wondvocht wat per 

dag door de drain(s) wordt afgevoerd wordt besloten hoe lang u de drains houdt.  

 

U kunt gewoon douchen met de drain(s). Het bedekken van de wond met een verband of 

gaasje is niet nodig. Als u het toch prettiger vindt, of als de wond lekt, kunt u de wond met 

een droog gaas afdekken.  

 

Er kan u gevraagd worden thuis de drainproductie te monitoren. Meet dagelijks op hetzelfde 

tijdstip de hoeveelheid vocht wat in de drainpot erbij is gekomen. Noteer het aantal cc in 

onderstaande tabel. Controleer de insteekopening. Als er lekkage is, kunt u dit verbinden  

met absorberend verband.  

 

Neem dit formulier mee tijdens uw polibezoek: 

 

 
 

Drainproductie 

Datum Drainproductie totaal (cc) Productie in 24 uur (cc) 
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Problemen met de drain 

Lekkage langs de drain/lekkage van de wond  
Verbind met absorberend verband. Neem bij forse contact op met de verpleegafdeling of de 

polikliniek waar u onder behandeling bent.  

 

Irritatie van insteekopening van de drain of geïnfecteerde wond  
Desinfecteer en neem bij verergering of hoge koorts contact op met de verpleegafdeling of 

polikliniek waar u onder behandeling bent.  

 

Drainpot/zakje is niet meer vacuüm of de pot is voor meer dan de helft 
gevuld  
Klem pot én drain af door de witte klemmen dicht te schuiven. Verwijder drainpot en sluit 

nieuwe pot aan. Schuif de klemmen open.  

 

Drain is losgeschoten van de pot  
Verwissel drainpot of drainzakje. Neem contact op met de verpleegafdeling of polikliniek 

waar u onder behandeling bent.  

 

Vochtophoping in wondgebied  
Neem bij strakke, pijnlijke huid en zeer hinderlijke klachten en/of bewegingsbeperking 

contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.  

 

Toenemende pijn en/of  koorts  
Neem contact op met de verpleegafdeling of polikliniek waar u onder behandeling bent.  
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/plastische_chirurgie 

 

 

Contact  
polikliniek Plastische Chirurgie, locatie Oost 

T 020 510 86 70 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

P4 

 

polikliniek Plastische Chirurgie, locatie West 

T 020 510 86 70 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

Route 06 

 

verpleegafdeling Plastische Chirurgie B5, locatie Oost  

T  020 599 30 88 (dag en nacht bereikbaar)  

Bezoek: 15.30 – 20.00 uur  

 

verpleegafdeling Plastische Chirurgie, locatie West 

T 020 510 84 14 (dag en nacht bereikbaar) A4 

T 020 510 84 34 (dag en nacht bereikbaar) B4  

Route 41 

Bezoek 11.00 -12.00 uur en van 16.30 - 19.30 uur 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  
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